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XIV. ALBA JAVA
KUPA 2017.
Idén is megrendezésre kerül Röplabda Kupánk, melyre szeretettel meghívunk
benneteket!
A kupa rendezői/ kiemelt támogatói:
• Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia (www.fehervarvolley.hu)
• Székesfehérvár Önkormányzata (www.szekesfehervar.hu)
• Glória Cipő „Orthoped & Sport” (www.gloriacipo.hu)
• SK. Drink KFT (Sunburst, DiAngelo)
A kupa időpontja:

2017.december 29-30 (péntek-szombat)

A kupa nevezési határideje, módja:

• 2017.december 10.
•

Email: nagy.robert@fehervarvolley.hu; vagy osz.rita@fehervarvolley.hu

•
•
•

Fax: Nagy Róbert részére 22-502 131
Levél: Nagy Róbert 8000 Székesfehérvár Madách u. 10/b
Tel: Nagy Róbert 30-9367495, Ősz Rita 30-9279813 (információ)

A kupa költségei:
• Nevezési díj: 3.500 Ft/fő (minimumfizetendő 6fő/csapat=21.000Ft) (tartalmazza a terem bérleti díj, zenés,
előszilveszteri ☺ vacsora árát), melyet az alábbi számlára fizessétek be a nevezési határidőig.

Felsővárosi Fésüs RAF OTP Bank 11736006-21456918
•
•
•

A közleménybe írjátok bele, a csapat nevét! Köszönjük!
Vacsora: Normál vagy vegetáriánus (illetve egyéb érzékenység esetén egyeztetés alapján)
Utazás (egyéni)
Vacsora helyszíne és Szállás lehetőség:
o Jancsár Hotel 8000 Székesfehérvár Balatoni út 19-43
▪ Árak (reggelivel):
• 1 ágyas szoba 6.000ft/szoba/éj,
• 2 ágyas szoba 10.000Ft/szoba/ éj,
• 3 ágyas szoba 14.000Ft/szoba/éj
▪ Szállás Foglalás:
• Tel 22/514-520
• www.jancsarhotel.hu
• hoteljancsar@t-online.hu
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A kupa díjazása:
•
•
•
•

Serleg/érem – kategóriák szerint
Oklevél minden csapatnak
Kiemelkedő teljesítményű játékosoknak díjak
Minden résztvevőnek emlék ajándék

Játékszabály és a helyezések eldöntése:
•
•
•
•
•

Kategóriák: Extra - kiemelt, ahol minimum 4 fő aktív játékos van a csapatban. Normál, ahol bárki játszhat.
15 perc időre tartanak a mérkőzések.
Mérkőzéseken a pontszámolás folyamatos a mérkőzés végéig. Döntetlen nincs, egy pont különbségig kell
játszani. Időkérés nincs és cserélni a két labdamenet közben lehetséges (plusz idő felhasználása nélkül)
Hálómagasság: 230 cm
Minden csapatnak min. 6 játékossal (3lány-3fiú) kell érkezni és azoknak a játékosoknak csak egy
csapatban szabad szerepelni. (több lány lehetséges)

Egyéb:
A mérkőzések helyszínén büfé üzemel!
Péntek este közös vacsora!
Az eredményhirdetés a torna végén lesz. (Előreláthatólag szombat 15 óra)

Várjuk jelentkezéseiteket, búcsúzzunk együtt egy jó hangulatú röplabdás elő
szilveszterrel az Ó évtől!
Székesfehérvár, 2017. november 27.
Üdvözlettel:
Csizmadi András és Nagy Róbert
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XIV. ALBA JAVA
KUPA 2017.
NEVEZÉSI LAP
_____________________________________________________________csapata benevez a
2017. december 29-30-án rendezendő XIV. Alba Java - „Mikszröpi” Kupára.

Kategória:

 Extra

 Normál

A csapat létszáma:

…………………. Fiú
..…………………. Lány

Vacsora:

………………. fő normál,

…………………fő vegetáriánus,

….….…………. fő egyéb érzékenység

………………… (érzékenység részletezése)

A csapat várható érkezési ideje:………………………..
______________________,2017.____________hó______nap

_________________________
aláírás
A csapat vezetőjének elérhetősége : +36 …………………………
……………………..@.........................

